
In memoriam Szabo Almos (02.06.1945-21.06.2017)

În cursul lunii iunie a.c. a încetat din viață cunoscutul
maestru  clujean,  Szabo  Almos,  în  urma  unui  stop
cardiac.  De  profesie  inginer  electromecanic,  Szabo
Almos a fost  un adept convins al spiritului  de fair-
play și prietenie prin șah. A început să joace șah prin
corespondență în anul 1980, pe care nu l-a părăsit
niciun  moment.  Moartea  subită  l-a  surprins  cu
câteva turnee în  plină desfășurare,  dintre  care voi
aminti doar grupa prel. 9 a ICCF Veterans World Cup,
neîncheiată  încă,  și  care  va  fi  cîștigată  chiar  de
Almos. Printre primele sale succese la loc de frunte
figurează  câștigarea  a  două  finale  ale  cunoscutei
competiții  Cupa “Paul  Farago”:  ed.  XII,  1994-1996 și

ed. XVIII,  1998-2000. Tot dublu a fost succesul său în Campionatul Național
pentru Veterani, unde a câștigat primele două finale, ed. I, 2009-2011 și ed.
II,  2011-2012.  Szabo Almos  a  făcut  parte din  puternica  echipă  CSM Cluj,
participantă la Cupa județelor, Camp. Național pe echipe și Ch League. Nu
poate fi uitată câștigarea ed. III a Cupei județelor, 1991-1993, precursoarea
Campionatului  national  pe echipe.  Atunci  echipa clujeană era formată din
Topan Iuliu, Szilagyi Carol, Hang Eugen, Bereschi Anton, Sferle Miron, Szabo
Almos, căpitan de echipă prof. Boroș Ion. În această componență CSM Cluj a
câștigat  toate meciurile  directe  cu  echipele  județelor  Bihor,  Mureș,  Timiș,
Vâlcea,  Satu-Mare  și  Constanța.  Maestrul  Szabo  Almos  a  avut  rezultate
notabile  și  la  nivel  international.  În  semifinalele  ediției  a  VII-a  a
Campionatului European a obținut norma de maestru international, cu 7p din
10, contribuind astfel la calificarea echipei României în finala competiției. De
asemenea, Almos a jucat cu bune rezultate în echipa națională în numeroase
meciuri amicale interțări. Deși era un bun cunoscător al teoriei deschiderilor,
prefera să joace la alb Deschiderea Sokolski. Nu pot să închei aceste rânduri
fără  a  aminti  și  contribuția  adusă de colegul  și  prietenul  Szabo Almos la
realizarea Buletinului intern editat de Comisia județeană Cluj, îndeosebi prin
valoroasa  serie  de  14  articole  sub  titlul  “Din  istoria  șahului  prin
corespondență”. 

Odihnească-se în pace!

Szabo Almos


